
INTRODUÇÃO: 
A tricuríase é uma verminose causa pelo Trichuris trichiura e é uma 

das principais infecções helmínticas que acomete o homem, sendo 

mais comum nos países em desenvolvimento. É importante saber que 

o T. trichiuras não apresenta ciclo pulmonar estando apenas limitado a 

luz intestinal e sua contaminação se dá através de alimentos, água e 

partículas de poeira contaminados com os ovos do helminto. 

Consiste em analisar a prevalência da tricuríase na cidade de João 

Pessoa - Paraíba.Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, 

retrospectiva de aspecto descritiva e quantitativa.Trata-se de uma 

pesquisa acerca da prevalência da parasitose em crianças de 0 a 12 

anos nos anos de 2011 a 2015 no município de João Pessoa – PB. Os 

dados, após a aprovação do Comitê de Ética sob parecer de número 

15.628, foram coletados através de exames coproparasitológicos 

presentes no Laboratório Central de Saúde Pública do Município de 

João Pessoa, e foram analisados através de um programa específico 

para estudo epidemiológico (IBM SPSS-Statistic - Versão 23).

OBJETIVO, DESENHO DE ESTUDO, 
MÉTODOS: 

Foram analisados 50.933 laudos de pacientes e destes foi constatado 

que dos 15.633 casos de infecção por helmintos, 312 correspondem à 

tricuríase. Além disso, vale salientar que a Tricuríase costuma se 

associar a ascaridíase.

RESULTADO: 

DISCUSSÃO: 
A tricuríase é uma doença endêmica com maior prevalência nos 

países em desenvolvimento e que apresentam climas quentes e 

úmidos, como é o caso do Brasil. Essa verminose acomete mais 

comumente na faixa etária de 5 a 15 anos, ou seja, criança e jovens em 

idade escolar, e está muito ligada as questões de higiene e hábitos de 

vida. Também é importante ressaltar que nas regiões com elevada 

desnutrição proteico-calórica a infecção pelo T. trichiura pode chegar a 

acometer 90% desses pacientes.

CONCLUSÃO:
A tricuríase é uma entidade nosológica importante, principalmente do 

ponto de vista da saúde pública, uma vez que através da atenção 

primária do Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se realizar 

campanhas educativas que informem sobre a importância da higiene 

pessoal e melhoria dos hábitos de vida para redução dos casos dessa 

verminose na cidade de João Pessoa.
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